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AREA CONTROL CENTRE (ACC) 

SINAV KAYNAK KILAVUZU VE SINAV STANDARTLARI

1. GİRİŞ

Bu döküman, adayın bu sınavın amacını anlamasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

2. Gereksinimler

Bu sınava başvurmadan önce, aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir
1. (APC) rütbesine 60 günden fazla sahip olmak
2. ATC olarak 200 saatten fazla online olmak ( Pilot saatleri dahil değildir )

3. Sınava Başvuru

Teorik ve pratik sınav için, sınav durum sayfanızdan başvuru yapmalısınız. exam status page.

Sınav, başlıca iki bölümden oluşmaktadır;
1. Teorik Sınav: ACC testini başarıyla geçmek ( 75/100 )
2. Pratik Sınav: Sınavınıza atanan gözetmen, teorik bilginizi ve Saha konumundaki yeterliliğinizi

kontrol edecektir.

Pratik sınavlar için talepler yalnızca aktif divizyonların üyeleri için mümkündür. Daha aktif
derecelendirmeler elde etmek için aktif olmayan divizyonun üyeleri aktif bir divizyona geçmelidir

Sınav kayıt olunca, kontrol eden kişi size bilgi sayfasındaki mail adresiniz aracılığıyla sizinle iletişime
geçecektir. Sınav istemeden önce, bu e-posta adresinin geçerliliğini kontrol edin; çünkü kontrol eden
kişinin sizinle irtibat kurmasının tek yolu budur.

Bu sınava başvurmadan önce bağlı olduğunuz divizyonunuzda pratik bir eğitim yapmanızı öneririz.
Bunun için bağlı olduğunuz divizyonun Eğitim Departmanına mail atınız. ( Açacağınız Sektör için
dereceniz yetmiyor ise ) 

https://www.ivao.aero/training/exam/default.asp
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4. Teorik Area Control Centre Controller Sınavı

Tüm teorik sınavlar rastgele seçilen 20 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

 Her soru, yalnızca birinin doğru olduğu cevabı içermektedir.
 Sınavı doldurmak için maksimum 45 dakikanız var ve bu sınırı aşmanız durumunda sınav

otomatik olarak başarısız olarak kaydedilecektir. (Standart skor = 0/100).
 Yanlış bir cevap için '' 0 '' doğru cevap için '' 5 '' olarak puanlama yapılır.

 Sınavın geçme notu 75/100'dür. ( en az 15 doğru cevaba karşılık gelir )

Teorik sorular çoğunlukla eğitim belgeleri ve yazılım kılavuzundan çıkarılır
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx 

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=adc 

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=apc 

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=acc 

Sorularda aksi belirtilmediği sürece tüm sorular ICAO / JAR OPS Kural ve Düzenlemelerine dayanmaktadır.

Yanıtlarınızı 45 dakika boyunca istediğiniz sıklıkta gönderebileceğinizi unutmayın. Sadece son gönderim
hesaba katılacaktır. Bağlantınız koparsa veya 45 dakikalık sınırı aşarsanız, 0 olarak işaretlenmesini
önlemek için sınav kağıdınızı düzenli olarak göndermenizi öneririz.

Başarılı bir sınavdan sonra, sınavın pratik kısmına başvurabilirsiniz. ( Pratik Sınav için hazır hissetiğinizde ) 

Uyarı: Sistem teorik sınavların sıfırlanmasına izin vermez; çünkü bu durumda aynı sınav tekrar
görünecektir. Sonuç olarak, Eğitim departmanı doldurulmamış veya zamanaşımı süren sınavları her
zaman reddetmektedir. Üyelerin tekrar başvurma süresini kısaltmak için, üyelerin bir bağlantı kesilmesi
veya bir zaman aşımı oluşması durumunda sınavın 0 olarak işaretlenmesini önlemek için yanıtlarını
düzenli olarak kaydetmelidir.

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=adc
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=apc
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=acc
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5. Pratik Area Control Centre Sınavı

ACC sınavı, temel ATC teorik bilgi ve kontrol becerilerini tespit etmek amacıyla yapılır.

Bunların minimum standartlar olduğuna dikkat edin. Yerel divizyonunuz web sitesinde yayınlanması
gereken ek şartlar belirlemiş olabilir. ( Türkiye Divizyonu için herhangi bir ek şart yoktur. ) 

5.1. Eğitim materyali

Eğitim materyali için aşağıdaki bağlantıları izleyebilirsiniz.
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx 

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=adc 

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=apc 

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=acc 

5.2. IVAO yazılımı, bağlantı ve iletişim modları

Sınav için Eğitim Merkezi tarafından onaylanan bir IVAO ATC istemcisini kullanmalısınız.
Sınav, yazılımın temel işlevlerini doğru olarak kullanma becerinizi kontrol edecektir, başta:

 Pilotlarla yazılı ve / veya sesli iletişim kurmak,
 Doğru ATIS doldurmak/vermek
 IVAC yazılımı için genel kodları bilmek ( toplu chat, özel chat vs )
 İstenilen bir meydan için Meteorolojik bilgiye ulaşmak

ATIS iniz kesinlikle şu remark'ı içermek zorundadır: “Exam in progress – no unauthorised Emergencies”.

 Sınava gireceğiniz saha için doğru Saha ICAO kodunu yazmalısınız Örnek;
( LTBB_CTR ) 

Sınav gözetmeniniz ise Saha ICAO koduna ek , '' X '' ekleyerek bağlanacaktır. Örnek; ( LTBB_X_CTR )

 Pratik sınavlar sırasında, sınav gözetmeniniz tarafından özel olarak talep edilmedikçe, katılan herhangi
bir pilot tarafından (MAYDAY) veya (PAN) durumları başlatılamaz.

Gözetmen tarafından talep edilmemiş bir Emergency veya PAN durumu, gözetmen tarafından veya
herhangi bir SUP tarafından IVAO bağlantısı düşürülecektir.

Sınav için sesli iletişim önermekteyiz. İlgili zorluk ve uyumsuzluk seviyesinin artması nedeniyle "yazılı-
yazılı" veya "yazılı-sesli" iletişim yöntemlerini önermiyoruz. Tıbbi hareketsizlik veya kötü bir ağ bağlantısı
nedeniyle bir üye sesli veya sesli / yazılı metodunu kullanamazsa, bireysel bir prosedür oluşturmak için
veya tekrar sınav isteyebilmeniz için lütfen Eğitim Departmanı ile önceden iletişime geçin.

https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=asx
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=adc
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=apc
https://www.ivao.aero/training/documentation/index.php?section=acc
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5.3. Teorik bilgi

Pratik sınavınızdan önce gözetmeniniz size teorik bilginizi ölçmek amacıyla sorular soracaktır:

 METAR / TAF çözümleme, RVR bilgisi
 CTR, CTA, TMA ve FIR dahil olmak üzere havasahası alt birimlerini havalimanı çevresindeki

Havasahası sınıflandırması, ayrıca seperasyon, informasyon ve pilot-kontrolör sorumlulukları
ile ilgili bilgiler



Prosedürler de dahil olmak üzere hava sahasını açıklayabilmek

Yerel anlaşmalara ilişkin iyi bilgi

VFR ve prosedülerle ilgili trafik pattern, raporlama noktaları, yükseklikler ve varsa ilgili meydana ait
restriksiyonlar dahil olmak üzere yeterli bilgiye sahip olma / IFR klerans, uçuş
irtifası ve uçuş yüksekliği, yarım-daire kuralları dahil olmak üzere IFR uçuş
kuralları hakkında gerekli bilgiler

 RVSM hakkında bilgi, RVSM'e göre ilgili prosedürler. ACC Sınav içeriği konularına bağlı kalaraktan, 
minimum bir tane soru gözetmen tarafından ingilizce olarak sorulacaktır. Ve bu soruya ingilizce olarak

cevap vermeniz istenecektir.

5.4 Sınav sırasındaki pratik performans
5.4.1. Genel gereklilikler

1. Area Control Centre controller ( ACC )  olarak giriş yapmanız gerekir.
2. Kontrolörler arasındaki koordinasyonu kontrol etmek için en az bir yaklaşma kontrol olmalıdır.

3.
Sınava girenlerin kontrolü altında IFR prosedürleri sağlayan en az bir havaalanı olmalıdır. Bu

havaalanında yalnızca bir kule kontrolörüne izin verilmektedir)

4. Sınavın yapılacağı havaalanı IFR prosedürlerine sahip olmalıdır.
5. IVAO onaylı yazılımın kullanılması zorunludur
6. Adayın gerekli chartları bulundurması beklenir. Fakat chartların kolayca ve ücretsiz olarak

erişilemediği bazı ülkelerde chartların sağlanması sorumluluğu gözetmen/divizyon üzerinde olup
materyal ve/veya link sınava girecek adaya sağlanır. Böylelikle gözetmen ve aday öğrenci aynı
chart üzerinde çalışmış olacaktır.

7. Sınavı değerlendirmek için gereken minimum trafik aşağıdaki gibidir:
a. Aynı anda en az 10 hava aracı
b. En az bir Acil durum trafiği
c. En az bir pas geçen trafik
d. En az bir text mod trafik

8. VFR koşullar için hava uygun değilse, aday öğrenci Special VFR kuralları ile sınava devam
edebilir. Gözetmen VFR uçan pilottan VMC şartları sağlamasını isteyebilir. Aday öğrencinin
bu konuda bilgilendirilir.

Not: Sınav esnasında Emergency ve/veya radyo kominikasyon arızaları SADECE gözetmen tarafından
istendiği zaman yapılmalıdır
Sınav için, gözetmen genellikle AREA ICAO_X_CTR şeklinde bağlanacaktır.
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5.4.2. Pratik performans 
1. Radar vektörleme, prosedür ve direk rota sırasında MRVA, MSA, MEA 'lara dikkat edilmesi
2. Radar vektörleme ve prosedüral kontrolün yapılabilmesi (havasahası fonksiyonları)
3. Pilotları gözetleyebilme ve asiste edebilme
4. Hold pozisyonlarının kullanılması

5. Düzenli, emniyetli ve hızlı bir hava trafiği akışını sağlayabilmek

6. Sonraki sektöre (TWR / APP / CTR) flight stripler doğru bir şekilde trafikleri aktarabilmek
7. Bütün durumlarda mevcut ATC üniteleri ile uygun ve etkili koordinasyonun sağlanması
8. Çeşitli emergency durumlarla başa çıkabilme
9. Sınav boyunca radar servislerinin iyi sağlanması ve korunması
10. Doğru freyzlerin kullanılması ve İngilizce yeterlilik

6. Değerlendirme ve Puanlama
Gözetmen skorlamayı bütün gerekli başlıklar için ayrı ayrı ( teorik sorular ve pratik bölüm ) parçalar 
şeklinde yapar.
i.Tüm skorlamalar teorik sınavda verdiğiniz cevaplar ve doğru/yanlış uyguladığınız tüm prosedürlerin
değerlendirilmesiyle birlikte yapılıp toplanacaktır.
Sınavın maksimum puanı 100'dür. Geçme puanı ise 75/100'dür. Sonuç ne olursa olsun, gözetmeniniz size
detaylı bir sınav de-brifingini, kalmanız durumunda veya geçmeniz halinde yaptığınız hataları görmeniz ve
onları düzeltmeniz için yapılacaktır.

Bazı özel durumlar sınavın otomatik başarısız olarak değerlendirilmesine neden olacaktır (max. = 51/100):

NOT: Bu türden hatalar sonucunda skorlama 51/100 veya total sonuca göre daha düşük olmalıdır

MRVA'nın olmadığı meydanlarda (gerçek hayatta yayımlanmamış), radar vektörleme referansı olarak
MSA kullanılmalıdır. MSA yaklaşma chartlarında farklı olabileceği için sınav öncesinde bu türden
meydanlarda aday öğrenci ve gözetmenin bu konuyu konuşması gerekir.
MSA nın radar vektörleme sırasında kullanılabilecek gerçek bir parametre olmadığının farkındayız
fakat bu durumda sanal ortamda kullanılabilecek en doğru parametredir..

Genel İngilizce ve Freyz kullanımında eksiklik
Bazı özel durumlar karşısında yetersizlik
Yetersiz veya eksik teorik bilgi
Chartlara sahip olmamak
Ayırma kaybı veya çarpışma riski

Başka bir havaaracı pistte iken, iniş/kalkış kleransı verilmesi
Başka bir havaaracı piste giriş izni almışken, iniş/kalkış kleransı verilmesi
Bir trafik iniş izni aldığı zaman başka bir trafiğe aynı piste giriş izni vermek
VFR yönetiminde başarısızılık/Yetersizlik

 Yasaklı/tehlikeli alanda hava aracını kontrol etmek bunun bilgisini verememek
MRVA / MSA altına alçaltmak/kontrol etmek
Hava aracını mania ile çarpışma durumuna sokan kontrol talimatı
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Aşağıdaki hatalar yapıldığı anda sınav başarısız olarak değerlendirilip, pratik kısmı anında durdurulacaktır:
 Aday öğrencinin teorik bilgisi çok yetersiz (10/100 ve altında olmalıdır)
 IVAO kural ve düzenlemelerine karşı hareket (gözetmene bağlı olarak 1/100 veya 0/100 olmalıdır.)

 Aday öğrenci belirlenen saatte katılmayıp, 48 saat içinde herhangi geçerli bir sebeple
dönmediyse, bu durumda sınav başarısız olarak değerlendirilir (gözetmene bağlı olarak 1/100 

veya 0/100 olmalıdır).

Sınav başladığı andan itibaren sınavın durmasını istemeniz halinde 0/100 olarak skorlanacaktır.
Pratik sınav sırasında herhangi bir 3.parti yazılım tespit edilmesi durumunda teorik ya da
pratik kısımda sonuç 0/100 olacak ve diğer bir sınav başvurunuz için 6 aylık bir engelleme
olacaktır.

Planlanan saatte aday öğrenci gelmezse, gözetmen 15 dakikaya kadar beklemelidir. 15 dakika sonra
gözetmen bağlantısını kesebilir. Aday öğrenci 48 saat sonrasında 3-mail yoluyla gözetmene geçerli bir
sebep sunmak zorundadır. Eğer e-mail sağlanmazsa sınav başarısız olarak sayılacaktır..

Aday öğrencinin kontrolü dışında bilgisayar çöküşü ortaya çıkarsa, sınavın yeniden başlaması veya başka
bir gün yapılmak üzere ertelenmesi gerekecektir, bu karar gözetmene bağlıdır.

7. . Sınavın onaylanması

Değerlendirme sonucu, gözetmeniniz kendi değerlendirmesini eğitim direktörüne(TD) gönderecektir ve TD
ise değerlendirici atayacaktır.

Değerlendirici, gözetmenin yorumları ve puanlama kağıdına bakarak doğrulayacaktır.

Sınavın doğrulanması işlemi bir gün kadar sürebileceği gibi bir haftaya kadar uzayan bir periyotta
değerlendirilebilir.

Sınavınız başarılı olarak değerlendirilirse, rütbeniz takip eden gün 1200z da takılacaktır.

Çeviren: TR-TA3 / Aziz Anıl EZER 
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